
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



TECHNIEK
Vijftien jaar BMW Technik GmbH

Een ontwikkelingsafdeling heeft
als doel ontwikkelen van nieuwe
producten, in het geval van BMW
zijn dat auto’s die geschikt zijn
voor verkoop. BMW Technik
GmbH beschikt in grote lijnen
over gelijksoortige apparaten en

faciliteiten als een ontwikkelings-
afdeling. Alleen worden de moge-
lijkheden aangewend vanuit een
andere invalshoek. Er wordt ge-
keken naar nieuwe technieken en
processen die later eventueel door
de ontwikkelings- of productie-
afdelingen gebruikt kunnen wor-
den. Het gaat bij Technik allemaal
wat experimenteler, meer gericht
op de verdere toekomst.

Het aandachtsveld van BMW
Technik is zeer divers en het kan
variëren van onderzoek naar ont-
wikkelingstijdbeperking tot kool-
stofvezel carrosseriedelen en van
akoestisch windtunnelonderzoek
tot elektrische remsystemen. Soms
wordt een los onderwerp bij de kop
gepakt, maar het kan ook zijn dat
er nieuwe ideeën zijn die het recht-
vaardigen om een conceptvoertuig
te bouwen. Deze  voertuigen dra-
gen een naam: een Z plus een volg-
nummer. Maar ook komen er
ideeën naar buiten onder een
‘schuilnaam’, enkele voorbeelden
hiervan zijn de elektro-auto E1 die
oorspronkelijk het licht zag als
Z11 en de al in productie genomen
tweewieler C1, die z’n ‘carrière’
bij Technik GmbH als Z14 begon.

De open tweezitter die enkele jaren
geleden werd gepresenteerd als
Just 4/2 heette oorspronkelijk Z21.

Tussen Z1 en Z22
Het eerste project van Technik was
de Z1. Het laatste project dat in de
openbaarheid is verschenen is de
Z22. Tussen de Z1 en de Z22 zijn
nog tal van concepten ontwikkeld.
Een aantal is getoond op shows of
via de media, maar het merendeel
is nooit buiten de muren van Tech-
nik gekomen. Bij BMW Technik
GmbH spreekt men van ‘onderzee-
boot-projecten’: stilletjes wordt er
aan een project gewerkt. Op een
gegeven moment, bijvoorbeeld als
het einde van het vooraf bepaalde
budget in zicht komt, moet het pro-
ject aan de oppervlakte komen. Als
het project  een zekere mate van le-
vensvatbaarheid in zich heeft, kan
het verder ontwikkeld worden of
wordt het direct doorgegeven aan
ontwikkelingscentra die het prak-
tisch toepassen. Anders verdwijnt
het in het archief.

Actief sturen
Ontwikkelingen rond de stuurin-
richting vallen ook binnen het aan-

dachtsveld van BMW Technik. De
twee laatste projecten zijn ‘Active
Front Steering’ en ‘Steer-by-Wire’.
Active Front Steering (AFS) is of-
ficieel een mechanische overbren-
ging van stuurkrachten met een
hulpsysteem dat het draaien aan
het stuurwiel beperkt. De externe
hulp is opgebouwd uit een aantal
sensoren, een elektromotor en een
planetaire overbrenging. Achter
het stuurwiel zitten twee sensoren,
één om de stuurhoek te meten en
één om te meten met hoeveel
kracht de bestuurder aan het stuur-
wiel draait. Vervolgens wordt de
stuuras onderbroken door het pla-
netaire stelsel. Zowel aan de stuur-
as afkomstig van het stuurwiel als
aan de stuuras richting stuurhuis
zitten een zonnewiel en planeet-
wielen. Deze delen een gemeen-
schappelijk ringwiel. Via een
wormwiel staat het ringwiel in ver-
binding met een elektromotor.
Daarnaast worden er door een

Jubilaris geeft kijkje achter de schermen

BMW’s Z voor de toekomst
Vijftien jaar geleden ging

BMW Technik GmbH van
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Het jongste “Zukunft”-project is
de Z22. In deze rijdende technolo-
giedrager zijn 70 nieuwe technie-
ken toegepast,waarvan er al meer
dan 60 zijn geregistreerd.
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reeks sensoren nog grootheden ge-
meten zoals gierhoek, zijdelingse
versnelling, voertuigsnelheid, de
aandrijfkrachten en de remdruk.

Wanneer de sensoren detecteren
dat de voertuigsnelheid relatief
laag is en de verdraaiing van het
stuurwiel redelijk groot, dan zal de
elektromotor via het planetaire
stelsel helpen de voorwielen te
verdraaien. Hierdoor hoeft de be-
stuurder het stuurwiel minder ver
rond te draaien. Wanneer de voer-
tuigsnelheid toeneemt, worden de
voorwielen door de elektromotor
automatisch minder ingestuurd.

Als de elektromotor stilstaat (en
dus ook het ringwiel) is er tussen
stuurwiel en stuurhuis een mecha-
nische verbinding zonder over-
brenging van de planetaire stelsels,
het ringwiel is tenslotte een vast
punt geworden. Dit is tevens een
veiligheid voor het geval er een
storing optreed in de elektronica of
met de elektromotor: er blijft altijd
een mogelijkheid om te sturen.

Uiteraard wordt er niet dagelijks
door de gemiddelde automobilist
op een testbaan gereden, maar een
slalom met een standaard auto en
een exemplaar met AFS eindigde
bij ons in het voordeel van de nieu-

we techniek. Er hoeft door de be-
stuurder veel minder ingestuurd te
worden om de auto toch de bedoel-
de weg af te laten leggen. Ook bij
het inparkeren komt dit als een
voordeel naar boven.

Sturen met kabels
Een andere methode om een auto
te besturen is ‘steer-by-wire’. Hier-
bij ontbreekt iedere mechanische
verbinding tussen stuurwiel en
voorwielen, maar vindt het contact
plaats via de elektronica. Achter
het stuurwiel bevindt zich een
stuurhoeksensor en een terugkop-
pelmotor. Samen vormt dit de
stuurwielmodule. Daarna houdt
het wat betreft de stuurkolom op.
Het stuurhuis wordt bedient door

een elektromotor. Tevens bevindt
zich daar een sensor die de stuur-
krachten tussen de wielen en de
elektromotor opneemt, alles bij el-
kaar de besturingsmodule. Tussen
de stuurwielmodule en de bestu-
ringsmodule bevindt zich een rege-
leenheid. Naast de signalen van het
stuurwiel en het stuurhuis krijgt de
regeleenheid ook nog informatie
over de voertuigsnelheid.

De stuurhoeksensor geeft aan de
regeleenheid door wat de bestuur-
der wil. Vervolgens berekent de
regeleenheid een signaal voor de
elektromotor bij het stuurhuis. On-
geveer op hetzelfde moment geeft
de sensor van het stuurhuis door
wat de krachten vanaf het wegdek
zijn. Dit ingangssignaal verwerkt
de regeleenheid tot een uitgangs-
signaal voor de terugkoppelmotor.
De terugkoppelmotor levert een
kracht tegen de stuurbeweging van
de bestuurder in. Dit geeft de be-
stuurder het gevoel terug dat hij
kan controleren wat er tussen band
en wegdek gebeurt.

De software regelt net als bij
ASF dat er bij lage snelheden min-
der aan het stuurwiel gedraaid
hoeft te worden om de voorwielen
toch voldoende te laten uitslaan.
De testauto met het steer-by-wire-
systeem reed met het zelfde gemak
een slalom als de auto met ASF.
Omdat het hier om een vrij grote
stap in stuurtechniek gaat is enige
verfijning van de programmatuur
nog wel noodzakelijk. Maar voor
een project dat nog in volle ont-
wikkeling is ziet het er veel belo-
vend uit. Zeker wanneer de elek-
tronica zo ver is dat ook combina-
ties met andere systemen gemaakt
kunnen worden. Een voorbeeld is
een combinatie met ESP waarbij

de bestuurder de richting aangeeft
en rem- en stuurinrichting er voor
zorgen dat de auto onder (bijna)
alle omstandigheden de gewenste
richting uitgaat.

Niet volgens de wet
Steer-by-wire is nu nog niet te ge-
bruiken op de openbare weg, om
de simpele reden dat de wet nog
voorschrijft dat er (ondanks allerlei
hulpsystemen) altijd een mechani-
sche verbinding aanwezig moet
zijn tussen stuurwiel en wielen.

AFBEELDINGEN:BMW

In het interieur van de Z22 is boven de voorruit een monitor gemonteerd
ter vervanging van de achteruitkijkspiegel.Een display voor de actuele
voertuiginformatie bevindt zich op het dashboard van de auto en  het
rechthoekige stuurwiel is multifunctioneel van opzet.

BMW noemt de Z22 super
licht.Dit komt voor een
groot deel voort uit de toe-
passing van koolstofvezel
carrosseriedelen,zoals dit
zij-frame.

Project Z1 was in principe opgezet om
met nieuwe materialen te experimente-
ren en tevens om te kijken hoe ontwik-
kelingstijd gereduceerd kon worden.
Uiteindelijk leidde dit project tot een
productie van 8.000 voertuigen.

Oorspronkelijk had deze auto,die op di-
verse shows heeft gestaan als de E1,de
interne code Z11.De E1 was een experi-
ment met elektrische aandrijving.Ove-
rigens zijn er tussen de Z1 en de Z11
nog negen projecten uitgevoerd,maar
deze zijn altijd binnen de muren van
BMW Technik gebleven.

Nog niet eerder aan het publiek ge-
toond,maar eigenlijk al gereed in 1995 is
de Z18,een ‘all-terrain roadster’.De aan-
drijflijn van deze auto is gelijkwaardig
aan die van de X5.Deze 1.560 kg zware
auto is voorzien van een 4,4 liter V8.
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Hierdoor heeft het AFS-systeem
een voorsprong ten opzichte van
steer-by-wire.

Zowel steer-by-wire als ASF
maken gebruik van een traditioneel
stuurhuis met een vaste verbinding
tussen het rechter en het linker
voorwiel. Er is duidelijk niet geko-
zen voor een principe, zoals Fiat
dat in de toekomst verwacht, waar-
bij de wielen ieder een eigen be-
diening krijgen. De reden die
BMW hier voor opgeeft is de sta-
biliteit, vooral bij hogere snelhe-
den, die makkelijker te beheersen
is wanneer de wielen mechanisch
met elkaar verbonden zijn.

Om zo zuinig mogelijk met
energie om te gaan is het van be-
lang dat deze elektrische systemen
werken met een hoog elektrisch
rendement. Dit kan worden verkre-
gen door de spanning te verhogen.
Vandaar dat de prototypes geschikt
zijn gemaakt om 42 Volt aan het
steer-by-wire-systeem te leveren.

Mechatronisch remmen
Samen met Continental en Teves
werkt BMW Technik aan elektri-
sche remsystemen. Net als bij
steer-by-wire is brake-by-wire een
systeem dat werkt met 42 Volt en
waarbij er geen volledig (hydro)-
mechanische verbinding meer be-
staat tussen het pedaal en de rem-
schijf. Het gaat in dit geval dus om
een combinatie van mechanica en
elektronica, oftewel het systeem is
mechatronisch.

Bij brake-by-wire wordt de be-
weging van het rempedaal omge-
zet in een signaal dat vervolgens
wordt verwerkt door een regeleen-
heid. Deze regeleenheid stuurt een
signaal uit naar de remmen, waar
dit signaal vervolgens wordt om-
gezet in een beweging die de rem-
blokken tegen de remschijven
drukt. Voor het gemak stellen we
hier maar dat er twee snoeren naar
iedere remklauw lopen, één om het
elektronische signaal over te bren-
gen en één voor de levering van
elektriciteit (42 Volt).

Met de elektriciteit wordt een
elektromotor aangedreven. Afhan-
kelijk van het signaal wordt be-
paald hoeveel en hoe lang. De
elektromotor drijft via een plane-
tair stelsel een spindel aan. Deze

spindel werkt met kogels voor de
kracht- en bewegingsoverdracht.
Wanneer de binnenkant van de
spindel wordt verdraait, maakt de
buitenkant een lineaire beweging.
Deze lineaire beweging drukt de
remblokken tegen de remschijf.

Veilig en goedkoop
Eén van de voordelen van brake-
by-wire is dat het naast het ontbre-
ken van remvloeistof ook een veel
beperkter aantal componenten be-
vat ten opzichte van de conventio-
nele (vacuüm/hydraulische) rem-
systemen. Hierdoor kan het
goedkoper geproduceerd worden
en is de kans op storingen kleiner.
Ook op het gebied van onderhoud
is een elektrisch remsysteem goed-
koper. Verder is het systeem een-
voudig te integreren in het ‘chassis
management’, het signaal naar de
remklauw zal dan voor een deel
geleid worden via de CAN-bus.

Brake-by-wire kan op meerdere
fronten bijdragen aan de veilig-
heid. Allereerst kan de remafstand
verder verkort worden. Dat komt
omdat de remmen beter te doseren
zijn en de remblokken per wiel met
exact de juiste kracht tegen de
schijf worden gedrukt. Dit uiter-
aard dankzij de grote invloed van
de elektronica. Niet alleen de ac-
tieve veiligheid wordt verbeterd,
maar ook de passieve. Omdat er bij
het pedaal alleen een sensor zit,
kan er bij een aanrijding ook geen

hydraulische eenheid naar binnen
gedrukt worden met alle bijbeho-
rende gevolgen voor de pedaal-
unit. Hierdoor heeft de bestuurder
vanzelfsprekend minder kans op
voetletsel dan wel beenletsel en
eventuele beknellingsrisico’s.

Lichtgewicht
Naast nieuwe systemen wordt er
ook gekeken naar toepassing van
nieuwe materialen, of naar be-
staande materialen in nieuwe toe-
passingen. De praktische uitvoe-
ring van deze ideeën vindt plaats in
het LITZ (Landshuter Innovations
und Technologiezentrum), dat is
gevestigd op het terrein van BMW
Werk 4.1, één van de onderdelen-
fabrieken in de omgeving van
München. Er wordt bij het LITZ
gewerkt aan het lichter maken van
verschillende onderdeelgroepen,
variërend van magnesium versnel-
lingsbakhuizen tot nieuwe kunstof-
fen voor het dashboard. Een aantal
van de resultaten is terug te vinden
in de Z22. Een groot deel van de
gewichtsbesparingen komen bij
deze auto voort uit het gebruik van
lichte materialen voor carrosserie
en chassis. Voor sommige delen
van het chassis is gebruik gemaakt
van aluminium. Het koetswerk is
opgebouwd uit een koolstofvezel-
materiaal, ook wel CFRP, wat staat
voor Carbon Fibre Reinforced

TECHNIEK
Vijftien jaar BMW Technik GmbH

Bij steer-by-wire wordt afhankelijk van de voertuigsnelheid de hoekver-
draaiing van het stuurwiel omgezet in de bijbehorende verdraaiing van de
voorwielen.Ter indicatie zijn in de grafiek ook de overbrengingsverhou-
dingen aan gegeven zoals die toegepast worden bij de Z3 en de 7-serie.

Steer-by-wire betekent letterlijk sturen via een draad.De verbinding tus-
sen stuur en stuurhuis loopt dan ook voor het grootste deel via (elektrici-
teits)kabels.Elektromotoren zorgen bij dit systeem voor de werkelijke
besturing en tevens voor het ‘gevoel in het stuur’.

Stabiel over de weg
Snelheidsafhankelijke stuuroverbrenging

Stuurwielhoek
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Plastics. Zowel de monocoque met
al z’n vormen en profielen als het
plaatwerk zijn compleet uit CFRP
vervaardigd.

Vezelrijk
De basis van een CFRP-deel wordt
gevormd door een soort mat van
koolstofvezel. Deze mat wordt al
enigszins in de vorm van het eind-
product gebracht. Vervolgens
wordt de mat in een mal gelegd en
wordt er onder druk epoxyhars toe-
gevoegd. De hars heeft ongeveer
een volume dat gelijk is aan de
helft van de fibermat. Wanneer het
onderdeel uitgehard is, kan het na-
bewerkt worden. De nabewerking
kan afhankelijk van het onderdeel
bestaan uit boren en frezen. Ver-
volgens worden de verschillende
onderdelen samengevoegd en op
die manier ontstaat er een com-
pleet koetswerk.

Een component dat vervaardigd
wordt van koolstofvezel kan zeer
complexe vormen aannemen. Hier-
door is het mogelijk om uit één
deel een component te maken waar
bij gebruik van metaal soms een
hele reeks plaatdelen voor nodig
is. Verder is het gewicht van een
component uit CFRP ongeveer de
helft minder dan een vergelijkbaar
component van staal.

stuk gegoten lichtmetaal. Om zo
min mogelijk materiaal te gebrui-
ken en toch zo veel mogelijk ste-
vigheid in het portier te krijgen,
is het paneel voorzien van een
doolhof aan verstevigingsribben.
Het resultaat is een portier dat

slechts een fractie weegt van een
exemplaar uit geperst blik.

Jong talent
Bij veel van de onderzoeken en
projecten wordt door BMW Tech-
nik gewerkt met jonge ingenieurs.
Dit omdat zij in veel gevallen een
frisse kijk op de zaak hebben zon-
der invloed van bestaande technie-
ken. In het LITZ wordt bij de
‘Leichtbau’-projecten zeer inten-
sief samengewerkt met aankomen-
de ingenieurs van de Fachhoch-
schule in Landshut. Op deze
manier probeert BMW in de toe-
komst steeds met vooruitstrevende
technieken te kunnen komen: wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Cornelis Kit

1 = Regeleenheid
2 = Pedaalsimulator
3 = 42 V (36 V)
4 = Actuator/wielregeleenheid
5 = EMB-signalen
6 = Energietoevoer

Brake-by-Wire EMB Elektro-mechanische rem
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Bij Active Front Steering wordt de stuur-
hoek gecorrigeerd door een verstelmecha-
nisme.Hierdoor hoeft de bestuurder bij het
nemen van scherpe bochten (bij lage snel-
heid) minder aan het stuur te draaien.

Active Front Steering 
Technologie

Handmatige stuurhoek- en
stuurmomentoverbrenging

Actuator voor 
stuurhoekcorrectie

Stuur-
bekrachtiging

Voertuig

Stuurhoek bestuurder Stuurwielmoment

Sensor

Motor

Variabele overbrenging

Besturingsvoorbelasting

Gierhoekregeling

Storingscompensatie

Stuurmomentregeling

Gierhoek
Zijdelingse versnelling
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Aandrijfkrachten
Remdruk

Stuurkolom met
prototype van een
actuator voor stuur-
hoekcorrectie

Plaat of gietwerk
Naast de carrosserieprojecten met
koolstofvezels en kunststoffen
wordt er ook met andere technie-
ken geëxperimenteerd. Wanneer je
kunststoffen en harsen in een mal
tot panelen kunt (spuit)gieten, dan
moet dat ook met metalen kunnen.
Deze gedachte is nu omgezet tot
realiteit: een binnenplaat van een
voorportier vervaardigd uit één
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